ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1736 /UBND-VHTT

Đông Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giới thiệu địa chỉ truy cập hướng
dẫn tập luyện thể dục thể thao.

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- Các cơ quan, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội
cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay, trên toàn thế giới, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra
hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa và
xã hội. Tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng đang thực hiện tạm dừng
một số hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao để phòng, chống dịch bệnh Covi-19.
Để thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng,
chống bệnh tật trong tình hình mới, đẩy lùi dịch bệnh Covi-19, UBND huyện
Đông Sơn giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể
thao trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao được ban hành tại Công
văn số 1179/TCTDTT-TDTTQC, ngày 01/9/2021, cụ thể như sau:
1. Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn
2. Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao:
https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w
3. Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao:
https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao.
4. Trang tin Thể thao cho mọi người. www.thethaochomoinguoi.com
5. Tạp chí điện tử Thể thao: https://thethaovietnamplus.vn/
6. Trang tin Tạp chí thể thao: https://tapchithethao.vn/.
7. Chuyên trang hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao:
http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn
Địa chỉ liên hệ: Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà
Nội:
- Trung tâm Thông tin Tổng cục Thể dục thể thao: Ông Phạm Thái
Dương, Phó Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và dịch vụ, điện thoại: 0904162209,
Email: ptduong76@gmail.com;
- Tạp chí Thể thao: Ông Bùi Quý Lương; điện thoại: 0914365505;
email: luongvantdnb@gmail.com;

- Vụ Thể dục thể thao quần chúng: Chuyên viên Đinh Trọng Lương, điện
thoại: 0918285003; Email: trongluong76@gmail.com
Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; các cơ quan,
đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Đông Sơn
kịp thời truy cập các địa chỉ trên để được hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao
nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật trong tình hình mới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VHTTDL (để b/c);
- TT Huyện ủy, UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- Lưu: VT, VH.
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